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Sandra Kruijt

Digitaal bijblijven
Er is een mooie tegenstelling in de wereld van de arboprofessional. 
Aan de ene kant staan de digibeten, met hun roep dat ze werkdruk ervaren 
door (nieuwe) ICT-toepassingen op het werk. Digitalisering levert hen stress 
op, daar waar ICT-toepassingen eigenlijk voor gemak moeten zorgen. Aan 
de andere kant staan de digital natives, de jongere generatie opgegroeid 
met een mooie digitale voorsprong. Maar van die generatie kampt dan 
weer 17 procent tussen de 25 en 35 jaar met psychosociale arbeidsbelas-
ting. De jongere generatie moet soms juist leren om minder online te zijn. 

Tussen deze uitersten laveert uw en mijn werk. Dat maakt digitalisering tot 
een interessant onderdeel. Gezond werk is werk zonder stress, dus aan u om 
in adviesgesprekken te adviseren: doe er iets meer of juist iets minder mee.
Maar met dit advies komt u waarschijnlijk niet weg. U moet zelf van de hoed 
en de rand weten. En zo komt u bij de vraag: hoe digitaal fit bent u eigenlijk 
zelf? Ik ben u met deze vraag voorgegaan. 
De afgelopen jaren heb ik mijn werk als professional organizer door nieuwe 
technologieën volledig zien veranderen. Waar toepassingen en adviezen 
om efficiënt te werken eerst slim waren, waren ze ineens achterhaald. Licht 
verontrust stelde ik mijzelf de vraag: wat is mijn bestaansrecht? Begrijp ik de 
uitdagingen die mensen in het werk tegenkomen en de oplossingen die zij 
daar voor zoeken? Komen die waardevolle adviezen, jarenlang in de praktijk 
opgebouwde kennis, bij een digital native binnen als ze die ander met een 
oude Nokia zien werken? Het was de vraag naar de houdbaarheid van mijn 
adviezen en het belang mijn werkwijze grondig onder de loep nemen. 

Wat begon met enige verontrusting, kreeg een leuke wending. Ik werd 
gaandeweg enthousiaster. Inmiddels draag ik mijn enthousiasme over in 
workshops en verwerk ik de kennis in adviestrajecten. In vogelvlucht langs 
slimme ICT-toepassingen die werk niet alleen vereenvoudigen, maar ook 
enorm leuk maken.  
Fantastisch om mensen te laten zien hoe ze met één druk op de knop aan-
tekeningen, dossiers en vakliteratuur bewaren, zoeken en terugvinden. Een 
foto of scan erbij plaatsen als ze onderweg zijn. Met groot gemak hun uren 
factureren, intussen de kilometeradministratie bijhouden, slim communice-
ren met ICT-toepassingen en effectief organiseren. Onderweg vergaderen 
per skype, samenwerken met collega’s in digitale dossiers of bestanden uit-
wisselen tijdens een elektronische vergadering. Zo komen taken in het werk 
te vervallen: nieuwe ICT heeft ze zo vereenvoudigd dat het geen taken meer 
mogen heten. Andere zijn erbij gekomen, zoals het leuke nieuwe 'digitale 
bijblijven'. 
Inmiddels zie ik het als een sport om digitaal fit te zijn en te blijven.  

Sandra Kruijt is eigenaar van Priorities, organisatieadviseur strategisch  
human resource management en duurzame inzetbaarheid en professional 
organizer voor executives, teams en management, www.priorities.nl.

   19 11-10-2016   9:51:20


